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Samenvatting

De komende jaren worden in opdracht van ProRail en Rijkswaterstaat
geluidsaneringsplannen voor maatregelen hoofdspoorwegen en rijkswegen
opgesteld. Dit gebeurt in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering
(MJPG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor Dordrecht wordt
gestudeerd op schermen langs de A16 en het spoor en langs de oprit/afrit
Merwedestraat-N3. In juni 2017 is de gemeente gevraagd een ruimtelijke
inpassingsvisie aan te leveren. Deze visie wordt meegenomen in de uiteindelijke
saneringsplannen. In de bijgevoegde visie is, met kennis van de lokale
omstandigheden, ingegaan op de (on)mogelijkheden van eventuele schermen en de
beeldkenmerken.
Inleiding

In juli 2012 is de wetgeving voor geluid vanwege rijkswegen en spoorwegen
gewijzigd. Naast de introductie van geluidproductieplafonds, om toekomstige
toename van geluidshinder te beheersen, is er ook een nieuwe saneringsaanpak
vastgesteld om de al bestaande geluidsknelpunten op te lossen. Deze
saneringsaanpak is vormgegeven in het Meerjarenprogramma Geluidsanering. Als
gevolg van het MJPG worden omwonenden van het spoor en de rijksweg met een te
hoge geluidsbelasting beter beschermd met maatregelen als stiller asfalt,
raildempers, geluidsschermen en geluidsisolatie. De benodigde maatregelen volgen
uit akoestische onderzoeken en de daarop gebaseerde saneringsplannen.
Voor Dordrecht wordt gestudeerd op schermen langs de A16, het spoor en langs de
oprit Merwedestraat/N3. In juni 2017 is de gemeente gevraagd een ruimtelijke
inpassingsvisie aan te leveren voor de voorgestelde schermmaatregelen. In de
bijgevoegde visie is, met kennis van de lokale omstandigheden, ingegaan op de
(on)mogelijkheden van eventuele schermen en de beeldkenmerken.
Doelstelling

In het begrotingsprogramma Milieu en Duurzaamheid is als doestelling opgenomen
het verbeteren van de woon en leefomgeving, meer specifiek het verbeteren van
het akoestisch klimaat. Met de voorgestelde maatregelen langs de oprit/afrit
Merwedestraat-N3, A16 en het spoor wordt de akoestische situatie voor een groot
aantal woningen verbeterd.
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Stand van zaken/de feiten

De geluidsituatie langs de N3, A16 en spoor is inmiddels in beeld gebracht. Verder
zijn de maatregelen bepaald die nodig zijn om de akoestische situatie voor de
omwonenden te verbeteren. Naast geluidarm asfalt (delen A16) worden voor de
A16, N3 en spoor geluidschermen voorgesteld. In deze fase kan Dordrecht
klanteisen inbrengen ten aanzien van de schermmaatregelen. De klanteisen worden
meegenomen en meegewogen in het verdere traject.
Medio 2018 vindt op landelijk niveau prioritering plaats van de maatregelen.
Gegeven de beschikbaarheid van de middelen gaat het Rijk alleen nog maar voor
efficiënte maatregelen. Dit betekent dat erg korte of erg hoge geluidsschermen niet
meer worden toegepast, maar dat vaker wordt gekozen voor gevelmaatregelen.
Vanwege het grote belang van het terugdringen van negatieve
(gezondheids)effecten kiest het Rijk er voor om prioriteit te geven aan de hoogste
belaste gevallen. Woningen met de hoogste geluidsbelasting worden daarom
gesaneerd met een pakket van bron- en overdrachtsmaatregelen (stiller wegdek
en/of geluidschermen). Ook woningen met een minder hoge belasting komen aan
bod, maar zullen vooral isolatiemaatregelen krijgen.
Onduidelijk is hoe dit gaat uitpakken voor Dordrecht. Over de uitkomst van de
prioritering wordt de gemeente geïnformeerd.
Kosten en dekking

Kosten zijn in deze fase nog niet aan de orde. Vanuit het MJPG worden voor de
geluidschermen langs A16 en oprit/afrit Merwedestraat-N3 op basis van 'klanteisen'
drie categorieën gehanteerd:
1. Aanvullend op basisvariant: leiden niet tot significante meer- of minderkosten.
Klanteisen zijn niet heel relevant voor de prioritering van geluidmaatregelen.
Eisen worden in principe verwerkt voor zover het betrekking heeft op het
ontwerp proces.
2. Strijdig met basisvariant: kosten verlagend (of gelijk). Eisen worden
meegenomen in het ontwerp proces op voorwaarde van veiligheid, draagvlak en
juridische houdbaarheid.
3. Strijdig met basisvariant: kosten ophogend. Wordt meegenomen als gemeente
bereid is tot het betalen van de meerkosten. Voor het bepalen van de
meerkosten werkt RWS een extra variant uit.
De klanteisen van Dordrecht voor de schermen langs de oprit/afrit MerwedestraatN3 en A16 kunnen mogelijk tot meerkosten leiden. De wens van Dordrecht is een
deel van het scherm langs de N3 transparant uit te voeren (referentie scherm
Stadspolders). Dit wijkt af van het voorgestelde basisscherm (modulair; begroeid).
Afhankelijk van eventuele meerkosten kan de gemeente haar klanteisen
heroverwegen
De klanteisen ten aanzien van maatregelen langs het spoor, waarvoor ProRail
verantwoordelijk, is leiden naar verwachting niet tot meerkosten voor de gemeente.
Duurzaamheid

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om de woon en leefomgeving te
verbeteren. De geluidmaatregelen langs de oprit/afrit Merwedestraat-N3, A16 en
het spoor zullen ter plaatse tot verbetering van het akoestisch klimaat leiden. De
intentie van RWS en ProRail is de schermen basic te ontwerpen: modulair begroeid.
Duurzaamheid is daarbij vooralsnog geen ontwerpopgave en naar verwachting
kostenverhogend.
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Communicatie en inclusief beleid

Over de bestaande geluidsknelpunten langs de oprit/afrit Merwedestraat-N3, A16
en het spoor en de visie van de gemeente op de eventuele schermen wordt nu niet
actief met betrokkenen gecommuniceerd. Enerzijds heeft dit te maken met het feit
dat RWS en ProRail broneigenaar zijn en verantwoordelijk voor de communicatie,
anderzijds het nu onduidelijk is waar welke geluidmaatregelen worden toegepast.
Het eerstvolgende moment dat actief met bewoners en andere betrokkenen wordt
gecommuniceerd is met de bekendmaking van de geluidmaatregelen in ontwerpsaneringsplannen. Op dat moment wordt bekeken hoe Dordrecht hier op aan kan
sluiten.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Het MJPG heeft globaal de volgende planning:
2017- 2018: onderzoek uitvoeren naar geluidsituatie
2018- 2019: bekend waar welke geluidmaatregelen worden toegepast;
prioritering vindt op landelijk niveau plaats.
2019- 2020: bekendmaking van de geluidmaatregelen in ontwerp-saneringsplannen en saneringsplannen
Vanaf 2020:
uitvoeren van de geluidmaatregelen
Bijlagen

1. Stedenbouwkundige visie geluidschermen A16, N3 en spoor (MJPG)
2. Geprojecteerde geluidschermen A16/N3(MJPG)
3. Geprojecteerde geluidschermen spoor
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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